Potřebné doklady pro insolvenční řízení
Klient vypíše, doloží a chronologicky seřadí jednotlivé položky podle přehledu.
Občanský průkaz, pas, povolení k pobytu /kopie/
Jméno a příjmení

Datum narození

Rodné číslo

Adresy
Trvalá adresa
Korespondenční adresa

1 Oddací list nebo rozvodové papíry (poslední platné)

2 Rodné listy dětí a vyživovaných osob
Příjmení, Jméno

Datum narození

Společná
domácnost/vyživované

3 Soudní rozhodnutí/výměr na výživné
Soudní rozhodnutí

Výše výživného

Jméno a příjmení

4 Výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
Datum vyzvednutí
Datum vyzvednutí
5 Výpis z listu vlastnictví k nemovitostem ve Vašem vlastnictví
Číslo LV/katastr

Druh nemovitosti

Rok pořízení

Odhadovaná cena

6 Technický průkaz motorového vozidla ve Vašem vlastnictví
Typ vozidla

/

rok výroby

Pořizovací cena

Zůstatková cena

7 Pracovní smlouvu-aktuální na HPP, DPP, DPČ, důchodce výměr
Zaměstnavatel/
Adresa/
IČ/

Datum nástupu

8 Doklady potvrzující Váš příjem za poslední 3 roky (36 měsíců)+6 posledních
výplatních pásek. Vypsat chronologicky za sebou i s obdobím kdy jste nebyl/a
nikde zaměstnán/a.
Lze dokládat: ELDP, výplatní pásky, mzdové listy, potvrzení o příjmu, přiznání k DP, evidencí z ÚP
nebo OSSZ, výměrem důchodu, výpisem z účtu, u OSVČ fakturací apod.
Období
od - do

Celý název zaměstnavatele, IČ

Čistý Φ příjem

9 Kompletní dokumentaci ke všem finančním závazkům
Dluhy se dokládají: Smlouvy o úvěrech, půjčkách, kreditní kartě, smlouvy k nebankovním
půjčkám, službám, výpisy k účtům, úvěrům, zpoplatnění úvěrů a půjček, Exekuční rozhodnutí,
elektronické platební rozkazy, smlouvy o uznání dluhu, upomínky, výzvy k zaplacení, všechna
soudní rozhodnutí, apod.
P.
č.
1
2
3
4
5

Název věřitele, č. Smlouvy/č. Případu

Zbývající
částka dluhu
k doplacení

Naposledy
uhrazena
celá splátka

V případě většího počtu na zvláštní papír
10 Přehled finančních prostředků vaší rodiny-- Penzijní, důchodové, stavební spoření,
kapitálové životní pojištění, závazky, které mají vůči Vám jiné osoby
Produkt

Společnost

Aktuální
výše částky

Výše měsíčního navýšení

Přehled vašeho movitého majetku : Vybavení domácnosti jako lednice, pračka ,TV, myčka,
základní nábytek, os.počítač, apod.
Název

Rok pořízení

Cena pořízení

Zůstatková cena

11 Nákladové položky pro případné snížení splátek v INS řízení- nájemné, inkaso,
školné apod. (nutné k případné žádosti o navýšení nezabavitelných částek v oddlužení)
Nákladová položka

Výše měsíční platby

Popsání situace, jak zadlužení došlo. (na co se použily finanční prostředky, kdy nastal zlom a
první nesplácení, současný stav jak rodiny, tak ohledně bydlení)

12 Identifikační údaje dárce – jedná se o osobu, která bude schopna v případě, že váš příjem
nebude dostačující ke splacení minimálně 30% vašich dluhů, vám tento rozdíl doplatit
Jméno a příjmení

Datum
narození

Trvalá adresa podle OP

